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onde a semente é colocada na terra do 
nosso coração e tem grande chance de 
brotar e crescer. 

O Círculo Bíblico ajuda a arrebanhar e 
resgate do Povo de Deus, pois, há cen-
tenas de milhares de católicos disper-
sos, afastados, indiferentes a fé, bati-
zados mas não evangelizados. Na nos-
sa paróquia também queremos arreba-
nhar e resgatar estas pessoas através 
dos Círculos Bíblicos. Se em cada rua 
tivesse um animador que formasse um 
Círculo Bíblico, seria um sucesso. Os 
animadores dos Círculos, para adqui-
rir mais conhecimento, poderão parti-
cipar da Escola da Fé nas quartas-
feiras, ás 20h na paróquia. 

     Os Círculos Bíblicos além de res-
gatar muitos católicos, vão  reconfigu-
rar a paróquia, tornando-a descentrali-
zada, levando sua ação evangelizadora 
para fora das paredes do templo, in-
gressando nas casas, nos locais de tra-
balho, lá, onde enfim, as pessoas se 
encontram. Os Círculos Bíblicos são 
verdadeiras sementes de novas comu-
nidades. 

     Aí está, meu irmão e minha irmã, 
um desafio e convite. Tente sair do 
seu comodismo, da sua toca, e ajude a 
sua Igreja a evangelizar. Não se es-
queça:  

 

Pe. Paulo Kowalczyk, sac. 

A 
brindo a Bíblia, você está 
abrindo um dos livros 
mais lidos de toda a histó-
ria da humanidade. Antes 

de você, milhões de pessoas procura-
ram aí dentro um sentido para a sua 
vida e o encontraram. Se não o tives-
sem encontrado, não nos teriam 
transmitido este livro tão antigo e já 
não teríamos mais nenhum interesse 
pela Bíblia. Mas está acontecendo o 
contrário, pois, a Bíblia é o livro que 
tem o maior número de exemplares 
impressos e o maior número de tra-
duções para as línguas contemporâ-
neas. 

     Ora, um livro procurado e lido 
por tanta gente deve possuir um se-
gredo muito importante para a vida. 
Pois, em geral, nós homens e mulhe-
res não somos tão bobos assim para 
continuar procurando uma coisa num 
lugar onde nada se encontra! Qual é 
este segredo? Como fazer para des-
cobri-lo? 

     A Bíblia é como coco de casca 
dura, pois, esconde e protege uma 
água que mata a sede do romeiro 
cansado. Romeiros e peregrinos so-
mos todos! Cansados também! Va-
mos, então, procurar o facão que nos 
quebre a casca deste coco! A fé nos 
diz que  a Bíblia é a Palavra de Deus 
para nós. “Não só de pão vive o ho-
mem, mas de toda a palavra que sai 
da boca de Deus” (Mt 4,4). Vamos, 
então, buscar o facão para abrir o 
coco e beber a água da vida e comer 
o alimento sólido: o pão da Palavra. 

     Fazer parte do Círculo Bíblico na 
sua rua, na sua família, na roda dos 
amigos é uma excelente oportunida-
de para encontrar “ facão” e beber da 
fonte. Na nossa comunidade paro-
quial temos Círculos Bíblicos, po-

rém é muitíssimo pouco! Precisamos multi-
plicá-los! O ideal seria que em cada rua 
houvesse um Círculo Bíblico. 
 

AFINAL DE CONTAS, O QUE É 
UM CÍRCULO BÍBLICO? 

     É um grupo de oito a dez pessoas, com 
um animador a frente que, semanalmente se 
reúne ao redor da Palavra de Deus. Os en-
contros acontecem não na igreja paroquial, 
mas nos lugares onde as pessoas moram e 
trabalham: casas, salões, capelas, rodas dos 
amigos, etc. O grupo segue os roteiros dos 
Círculos, elaborados  pela Diocese, que os 
animadores pegam, na igreja paroquial, e 
claro, também é utilizada A Bíblia Sagrada, 

além dos roteiros preparados, ocupa lugar 
de destaque nas reuniões. 

     A existência dos Círculos Bíblicos é 
uma prova de que os católicos também gos-
tam da Bíblia. Eles ajudam as pessoas a 
ligarem a Bíblia com a vida e a vida com a 
Bíblia. Os participantes dos Círculos perce-
bem que a Palavra do Senhor ilumina a vida 
e a vida ajuda a entender a Bíblia. Nos en-
contros semanais, as pessoas aprendem a 
olhar a vida e olhar a Bíblia, encontram, 
aquele “facão” para abrir o coco (a Bíblia), 
e beber a água da vida que mata a sede do 
romeiro. O autêntico Círculo Bíblico é uma 
grande partilha, conversa, realizada com fé, 
amizade e confiança. A Palavra de Deus é 
como semente e o Círculo Bíblico é o lugar 

SEJA ANIMADOR DO CÍRCULO BÍBLICO! 

Deus esquecido,  

mundo perdido,  

Deus encontrado,  

mundo abençoado! 



N 
o mês de setem-
bro, dedicado na 
Igreja católica à 
Bíblia, queremos 

ler e estudar mais a Sagrada 
Escritura. Para este fim pre-
paramos aos nossos leitores 
um Teste Bíblico acreditando 
que, ele vai proporcionar aos 
nossos amigos momentos de 
estudo, descobertas e encanto 
com a Palavra do Senhor. 

Cristo, nas suas parábolas, 
quis mostrar que Deus não 
abandona o pecador. Faz tudo 
para recuperá-lo. Que parábo-
la mostra isto?  

Se você não está sabendo 
qual é, então leia: 

 Mt 18,12-13 e Lc 15, 1-7. 

Quais são os evangelistas que 
descrevem o nascimento de 
Cristo? Qual é o que se alonga 
mais? Qual fala dos magos (e 
não de reis)? Quantos eram os 
magos?  

Se você não sabe, então terá 
que ler os Evangelhos, nos 
primeiros capítulos de Ma-

teus, Lucas e João. 

Cada evangelista escolheu, 
dentre as parábolas de Jesus, 
aquelas que mais se coaduna-
vam com o propósito e a fina-
lidade do seu Evangelho. Ma-
teus escolhe as parábolas que 
tenham mais contato com a 
vida dos judeus. Lucas apre-
senta mais parábolas sobre a 
misericórdia. Há uma parábo-
la na qual Cristo deseja incul-
car nos discípulos o reto em-
prego das coisas criadas, o de-

sapego do coração em relação a 
essas coisas e o modo de servir-se 
delas para alcançar a vida eterna. 
Que parábola é esta?  

Se você não sabe então veja  

Lc 16,1-16. 

Jesus teve sentimentos. Chorou vá-
rias vezes, assim dizem os evange-
listas. Numa vez, por ocasião da 
morte de Lázaro, João evangelista 
menciona as lágrimas de Cristo. 
Mas em outra ocasião, ele também 

chorou. Será que você sabe qual a 
razão do choro de Jesus? O moti-
vo? Sobre quem ou o que ele cho-
rou?  

Se você não sabe, então leia: Lc 
19, 41-44 e terá a resposta. 

Acontece que os que se sentem 
ameaçados em suas posições, pro-
curam afastar-se ou até eliminar os 
causadores desta ameaça. Assim 
aconteceu com os fariseus ao ouvi-
rem a pregação de um mensageiro 
de Cristo. Será que você sabe quem 
é esse mensageiro? Como foi o diá-
logo com os fariseus e seus envia-
dos?  

Se você não sabe, então leia: 

 Jo 1,19-28. 

Numa cidade, Cristo leu ao povo 
uma profecia: “O Espírito do Se-

nhor repousa sobre mim, 
porque ele me consagrou 
com a unção, para anunciar a 
Boa Nova aos pobres; enviou
-me para proclamar a liberta-
ção aos presos e aos cegos a 
recuperação da vista; para 
libertar os oprimidos, e para 
proclamar um ano de graça 
do Senhor.” Quem escreveu 
esta profecia? Em que cidade 
Cristo repetiu esta profecia?  

Se você não sabe, então 
leia: Lc 4, 14-28. 

Um rei ocupou Jerusalém, e 
ali mandou que rasgassem e 
queimassem todas as Bíblias. 
Qual é nome desse rei? Era 
rei de qual país?  

Se você não sabe, então 
leia: 1 livro dos Macabeus 

capítulo 1 e terá a resposta. 

Num dos livros da Bíblia se 
diz que Cristo após a ressur-
reição apareceu certa vez a 
um grande grupo de pessoas. 
Esse grande grupo era de 
quantas pessoas? 

Para saber leia 1 Cor 15. 

Só Deus perdoa os pecados, 
porém, Jesus em virtude de 
sua autoridade divina confe-
riu aos apóstolos seu próprio 
poder de perdoar os pecados. 
Em que momento da vida de 
Jesus isso aconteceu?  

Se você não sabe leia: capí-
tulo 20 do Evangelho de 

João. 

PÁGINA 02 

TESTE BÍBLICO 
“A Bíblia é um tão abundante manancial que quanto mais se escoa, mais 

aumenta, e quanto mais aumenta mais se escoa.” 



PÁGINA 03 

O BOM ELEITOR 
É  uma pessoa honesta: não vende seu voto, nem troca por 
benefícios pessoais (dinheiro, gasolina, favores, qualquer 
tipo de bens materiais, cargos, emprego e outros), nem por 
benefícios concedidos à família, ao grupo ou comunidade. 
Pensa no bem de todos. 

Respeita os adversários políticos: embora tenha suas con-
vicções pessoais, respeita o fato de que outros possam pen-
sar diferente; dialoga, não impõe seu pensamento; na vitória 
é discreto, não precisando apelar para a provocação ou hu-
milhação dos adversários. 

Deixa a liberdade de escolha: não obriga seus emprega-
dos, moradores de seu bairro, membros de sua comunidade 
ou igreja, familiares, amigos e colegas a votar em seu can-
didato; não se serve de chantagens, mentiras ou pressões. 
Em outras palavras, não fica “enchendo o saco” dos outros. 

É racional, ponderado: avalia, analisa a pessoa do candi-
dato (seu perfil) e quem o acompanha ou apoia e não se 
deixa influenciar por promessas eleitoreiras ou por difama-
ções baratas. 

Tem coragem de denunciar: quando tem provas, denuncia 
ações de partidos ou candidatos que desrespeitem a Lei 
Eleitoral 

Compromete-se com a comunidade: interessa-se pelo 
bem do município e dos cidadãos. Não apenas cumpre seu 
dever de votar, mas procura acompanhar os eleitos no exer-
cício do mandato. 

 

O BOM POLÍTICO 
É ético e corajoso: o bom candidato tem senso de justiça, é 
coerente entre o discurso e a prática; é honesto, transparente 
e verdadeiro antes, durante e depois da campanha política; é 
responsável na administração dos recursos financeiros da 
comunidade. 

É defensor da vida: que o candidato defenda a dignidade 
da pessoa humana e da vida, em todas as suas manifesta-
ções, desde a sua concepção até a morte natural. 

É humano e popular sem ser populista: promove a justiça 
social priorizando ações governamentais que favoreçam a 
superação das desigualdades sociais e a qualidade de vida 
da comunidade; sabe tratar as pessoas com respeito. 

Tem sensibilidade ecológica: tem noção de sustentabilida-
de e, por isso implementa políticas de preservação e recupe-
ração do meio ambiente e de saúde pública, mesmo contra-
riando interesses imediatistas. 

É desenvolvedor e empreendedor: tem objetivos nobres: é 
um agente da transformação, desenvolve a economia geran-
do oportunidades para todos; assume riscos com ousadia; é 
persistente, sabe buscar recursos alternativos e tem capaci-
dade de fazer acontecer. 

É inovador, mobilizador, envolvente: está a frente de seu 
tempo, para inovar; toma iniciativas e sabe propor desafios 
e levantar bandeiras mobilizando a comunidade com entusi-
asmo. 

É estrategista: tem boa visão de futuro e conhece o poten-
cial da comunidade; sabe utilizar-se da informatização para 
controle, transparência administrativa e agilização dos ser-
viços. 

É administrador: sabe delegar e descentralizar; sabe esco-
lher seus colaboradores diretos a partir da competência pro-
fissional determinando com clareza o que cabe a cada um 
realizar e cobrando resultados; busca parcerias com outras 
esferas de governo e com a sociedade ; tem capacidade de 
alavancar recursos; não gasta além do que arrecada e não 
contrai dívidas exageradas. 

10 MANDAMENTOS DO ELEITOR 

I – Não deixe de votar: A sua ausência enfraquece a demo-
cracia. Se estiver fora do seu domicílio e não for mesmo pos-
sível votar, não esqueça de justificar em qualquer local de 
votação. Se você perdeu o título, não haverá problema, pois 
você poderá votar com um documento oficial e original de 
identidade com fotografia. 
II – Não vote contrariando a sua opinião: Não mude seu 
voto por influência da mídia ou deixando-se enganar por ar-
madilhas publicitárias das campanhas eleitorais. Nem sempre 
o candidato mais simpático é o mais competente. 
III – Não venda seu voto nem o troque por favores: Não só 
a compra de votos é crime eleitoral, pois o eleitor que vende o 
voto ou apenas solicita algo em troca do voto está sujeito a 
pena de quatro anos de detenção. 
IV – Não vote para contentar amigos ou parentes: O candi-
dato que é bom para os outros eleitores, nem sempre será bom 
para você, principalmente se os parentes e amigos trabalha-
rem para algum político. 
V– Não vote sem conhecer o programa do candidato e do 
partido dele: Os candidatos e partidos devem conhecer os 
problemas da população e ter a capacidade para solucioná-los. 
Analise se têm condições de cumprir o que prometem. 
VI– Não vote sem conhecer o passado do candidato: Com a 
nova Lei da Ficha “ Limpa”, a Justiça Eleitoral tem sido mais 
efetiva em afastar os maus candidatos. No entanto, é prudente 
que o próprio eleitor busque melhores informações acerca da 
vida precedente dos políticos. A internet auxilia muito nesta 
busca. 
VII– Não vote sem conhecer o caráter do candidato: Ter 
bom caráter significa viver com moralidade, o que envolve a 
honestidade, sinceridade, a integridade, a confiança e o com-
prometimento. Não eleja ou reeleja candidatos sem caráter. 
VIII- Não deixe nenhuma pesquisa mudar o seu voto: As 
pesquisas podem influenciar quando é muito grande a mar-
gem entre o primeiro e o segundo colocado, mas muito pouco 
entre os tecnicamente empatados. 
IX- Não anule seu voto: Voto nulo: o eleitor quer votar, tem 
candidato, mas erra por não saber votar; isso ocorre quando 
confirma o número de candidato inexistente ou abandona a 
urna antes de concluir a votação. Ao contrário do que se pen-
sa, a nulidade de mais de 50% dos votos não anula a eleição. 
X- Não vote em branco: Voto em branco: o eleitor sabe vo-
tar, mas não quer votar ou não tem candidato. É o famoso 
voto de protesto. O voto branco não vai para o candidato ou 
partido mais votado. 

 
CORRUPÇÃO 

“Esta praga apodrecida da sociedade é um pecado grave que 
brada aos céus porque mina as próprias bases da vida pessoal 
e social. A corrupção impede de olhar para o futuro com espe-
rança porque, com a sua prepotência e avidez, destrói os pro-
jetos dos fracos e esmaga os mais pobres. É um mal que se 
esconde nos gestos diários para se estender depois aos escân-
dalos públicos. A corrupção é uma teimosia no pecado que 
pretende substituir Deus com a ilusão do dinheiro, como for-
ma de poder... 

Para erradicá-la da vida pessoal e social são necessárias pru-
dência, vigilância, lealdade, transparência juntamente à cora-
gem da denúncia. Se não se combate abertamente, mais cedo 
ou mais tarde, torna-nos cúmplices e destrói-nos a vida.” 

Papa Francisco 
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ACONTECEU... 

O GRUPO DE PERSEVERANÇA CONVIDA PARA... 

Encontro de adolescentes (a partir dos 13 anos) com início 
no dia 01/09 às 17h. 

O TERÇO DAS MULHERES CONVIDA PARA... 

Oração do terço toda quinta-feira às 20h 

 

O TERÇO DOS HOMENS CONVIDA PARA... 

Oração do terço toda quinta-feira às 20h 
A AÇÃO SOCIAL PEDE DOAÇÃO DE.. 

 Fraldas geriátricas (P,M,G,GG,XG), para pessoas  

enfermas de nossa comunidade. 

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES  

do mês de SETEMBRO 

Nossos agradecimentos a Vocês  

Deus os abençoe! 

O dízimo é muito importante na vida da Igreja e de cada fiel, pois, 
através dele, reconhecemos que tudo vem de Deus. A nossa Paróquia 

depende da participação voluntária, ativa e fiel de cada um 

04/09 - Sirlea Pio de Oliveira 

05/09 - Sebastião Lopes Soares 

06/09 - Vania Lopes Domingos 

07/09 - Maria de Lourdes da Silva 

11/09 - Heleno Nicolau Soares 

12/09 - Antonia Fernandes de Lima 

12/09 - Ivone da Silva Melo  

16/09 - Valéria dos Santos de Souza 

16/09 - Vanderlei Rodrigues da Penha 

19/09 - Claudino Caetano da Silva 

20/09 - Lourival Galdino 

22/09 - Verônica  Fernandes de Oliveira 

24/09 - Israel Cabral dos Santos 

24/09 - Maria José Correia 

26/09 - Elena Adelina de Santana 

27/09 - Severino Alves de Figueiredo 

28/09 - José Severino da Silva 

29/09 - Maria Imaculada G. da Silva 

ACONTECERÁ... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                  

CRISMA 2018 SEMANA DA FAMÍLIA 1ª COMUNHÃO 

CANTINHO DA CATEQUESE 

Setembro– Mês da Bíblia 
“Desconhecer a Escritura é desconhecer Cristo”. 

- São Jerônimo 


